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Silikonové vložky SilSTEP / Silikónové vložky 
SilSTEP

Specifikace velikostí /
Špecifikácia veľkostí

Velikost boty / Veľkosť obuvi

US EU

1 3–4 35–37

2 5 38

3 6 39

4 7 41

5 8 42

6 9–10 43–45

Silikonové podpatěnky SilSTEP / Silikónové pod-

pätenky SilSTEP

Specifikace velikostí /
Špecifikácia veľkostí

Velikost boty / Veľkosť obuvi

US EU

1 3–6 35–39

2 6½–9 40–43

3 9½–13 44–48

ING corporation, spol. s r. o. 
Dr. Jánského 3238, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic
tel.: +420 558 663 215, fax: +420 558 663 217 
e-mail: info@ingcorporation.cz, www.ingcorporation.cz

©
 IN

G
 c

o
rp

o
ra

ti
o

n
, s

p
o

l. 
s 

r.
 o

., 
2

0
0

4

Typy silikonových vložek řady SilSTEP / 
Typy silikónových vložiek rady SilSTEP

SilSTEP 100
silikonové vložky se srdíčkem / silikónové 
vložky so srdiečkom

SilSTEP 200 
silikonové vložky bez srdíčka / silikónové vložky 
bez srdiečka

SilSTEP 300
¾ silikonové vložky / ¾ silikónové vložky

SilSTEP 400
silikonové podpatěnky – vysoké / silikónové 
podpätenky – vysoké

SilSTEP 500
silikonové podpatěnky – nízké / silikónové 
podpätenky – nízke

SilSTEP 900
meziprstní korektor / medziprstný korektor



Vložky SilSTEP se používají tam, kde 
je třeba snížit bolest či jiné nepříjemné 
následky dlouhodobého namáhání nohy 
(běh, chůze na delší vzdálenosti). Vložky 
SilSTEP jsou vhodné ke každodennímu 
používání, snadno se udržují a jsou vy-
robeny ze zdravotně nezávadného ma-
teriálu.

Vložky SilSTEP sa používajú tam, kde 
je treba znížiť bolesť, či iné nepríjemné 
následky dlhodobého namáhania nohy 
(beh, chôdza na dlhšie vzdialenosti). 
Vložky SilSTEP sú vhodné pre 
každodenné nosenie, ľahko udržujú 
čisté a jsou ze zdravotne nezávadného 
materiálu.

 Charakteristika

• Viskoelastický silikon pro tlumení 
rázů

• Vyměkčení pro namáhané části cho-
didla 

• Ochrana nohy při zátěži

• Zajištění komfortu

• Snadná údržba

silstep

 Charakteristika

• Viskoelastický silikón pre tlumení 
rázov

• Vymäkčenie pre namáhané časti 
chodidla

• Ochrana nohy pri záťaži

• Zaistenie komfortu

• Ľahká údržba


